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Dotze editorials sense pietat 

La setmana passada us vaig comentar un nou web dedicat a la literatura infantil i juvenil, Llibres al replà, i aquesta toca una 
iniciativa que de fet es va donar a conèixer uns dies abans, el blog col·lectiu Llegir en català
(http://llegirencatala.wordpress), en què hi participen dotze editorials entre petites i mitjanes que han decidit obrir aquesta 
via per augmentar tant com puguin la veu pública. 

La iniciativa va partir de l'editora de Raig Verd, Laura Huerga, i ben aviat va tenir la col·laboració de Periscopi, Labreu, 
Fragmenta, Males Herbes, Viena, L'Avenç, AlRevés, 1984, Sidillà, Gregal i Meteora. Dotze editorials que es defineixen així: 
“Som editorials independents de Catalunya que treballem per fer-te arribar els millors llibres en català. Hi posem la nostra 
feina i tota la nostra il·lusió a favor de la cultura en català. Aquest blog és només una mostra de tota la feina literària que 
fem. Hi podreu trobar un llibre al mes per editorial, notícies i entrevistes.” 

Dotze editorials amb recursos més limitats que altres i que, tot i això, miren de mantenir un bon nivell qualitatiu. No n'hi ha 
prou de dir “ho feu molt bé”, cal que venguin els bons llibres que ens ofereixen. 

Al film Dotze homes sense pietat (1957), de Sidney Lumet, els membres d'un jurat tenien clar declarar culpable un acusat. 
El personatge de Henry Fonda aconseguia capgirar l'opinió de la resta. Aquestes editorials tampoc han de tenir pietat, han 
de seguir lluitant per aconseguir capgirar la tendència cultural. I les hem d'ajudar, perquè ens hi juguem un valor, de tots 
plegats, que no es paga amb diners. 

Darrera actualització ( Divendres, 10 de maig del 2013 02:00 )  

DESA LA NOTÍCIA A: 
Des del registre pots veure i gestionar totes les notícies desades i de les que en fas seguiment.  

  

10/05/13 02:00 -  

Tweet  
Recommend 0

Publicat a 

Suplement Cultura 10-05-2013 Pàgina 2  

Generated by www.PDFonFly.com at 5/10/2013 1:42:24 AM
URL: http://www.elpuntavui.cat/ma/article/-/19-cultura/643284-dotze-editorials-sense-pietat.html?tmpl=component&print=1&page=

http://www.elpuntavui.cat/registre.html
http://www.elpuntavui.cat/ma/article/-/19-cultura/643284-dotze-editorials-sense-pietat.html#
http://twitter.com/share
http://www.elpuntavui.cat/component/epquiosc/2013/05/10.html?task=pagina&e=CULSUPCUL&d=2013-05-10&p=2
http://www.PDFonFly.com
http://www.elpuntavui.cat/ma/article/-/19-cultura/643284-dotze-editorials-sense-pietat.html?tmpl=component&print=1&page=

